РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від «___» __________ 2021 року

№ _____

Про встановлення граничної вартості
разового проїзду одного пасажира
на міських автобусних маршрутах
для КТ «Автолегіон-Варванської Ю.В.»
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 11, 18,
підпунктом 2 пункту «а» статті 28, підпунктом 12 пункту «а» статті 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 6, 7, 31 Закону
України «Про автомобільний транспорт», Законом України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», наказом
Міністерства транспорту України від 17 листопада 2009 року № 1175 «Про
затвердження методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського
автомобільного транспорту» (зі змінами), враховуючи договори на регулярні
перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в
м. Кропивницькому, лист КТ «Автолегіон-Варванської Ю.В.», у зв’язку із
суттєвим підвищенням вартості газу метану, який використовується у якості
моторного пального, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Встановити граничну вартість разового проїзду одного пасажира на
міських автобусних маршрутах загального користування м. Кропивницького
для КТ «Автолегіон-Варванської Ю.В.» (маршрути № 4, 55, 111, 116-а, 134)
у розмірі 10,00 грн.
2. Доручити управлінню транспорту та зв'язку Кропивницької міської
ради внести зміни до договорів на регулярні перевезення пасажирів на
автобусних маршрутах загального користування в м. Кропивницькому,
укладених з КТ «Автолегіон-Варванської Ю.В.», в частині визначення
граничного тарифу на перевезення.
3. Встановити, що дане рішення набуває чинності на наступний день з
моменту
його
опублікування
у
газеті
територіальної
громади
міста Кропивницького «Вечірня газета».
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4. Зобов’язати перевізника, зазначеного в пункті 1 цього рішення,
забезпечити інформування територіальної громади міста та безпосередньо
пасажирів про встановлений граничний тариф.
5. Відділу по роботі із засобами масової інформації та управлінню
інформаційних технологій міської ради інформувати територіальну громаду
міста про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира
згідно з пунктом 1 даного рішення.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна.

Міський голова

Віктор Житник 35 83 13

Андрій РАЙКОВИЧ

